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ĮVADAS

UAB „Dizaino dozė“, vadovaudamasi 2010 m. spalio mėn. 25 dienos sutartimi

Nr. SIDID-11, atliko Visagino paramos vaikui centro vykdomo projekto „Šeimos ir darbo

įsipareigojimų derinimas Visagino miesto įmonėse ir įstaigose“, projekto kodas Nr. VP1-1.1-

SADM-04-K-01-039, tikslinės grupės pasitenkinimo projektu pirmąjį tyrimą anketavimo

būdu. Projekto tikslinė grupė – Visagino paramos vaikui centro vykdomo projekto „Šeimos ir

darbo įsipareigojimų derinimas Visagino miesto įmonėse ir įstaigose“ partnerės VšĮ

„Visagino ligoninė“, UAB „Kogus“, UAB „Visagino linija“, taip pat kitų Visagino miesto

įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojai – tėvai, kuriems aktuali problema buvo vaikų

priežiūra, kada tėvai dirba vakarais ar naktimis, švenčių dienomis.

Tyrimas rengtas tikslu išaiškinti vykdomo projekto galimas problemas ir pagerinti

projekto tikslinės grupės vaikams teikiamų priežiūros paslaugų kokybę.

Informacija pateikiama išimtinai projekto vykdytojui Visagino paramos vaikui

centrui ir projekto įgyvendinančiajai institucijai Europos socialinio fondo agentūrai.

Visagino paramos vaikui centro administracija atsakingai bendradarbiauja su

projekto partnerių – VšĮ „Visagino ligoninė“, UAB „Kogus“, UAB „Visagino linija“ –

administracijomis ir operatyviai sprendžia vaikų priežiūros laiko nustatymo, vaikų pasiėmimo

iš mokyklų ar darželių, darbuotojų kaitos bei kitas aktualias problemas.

Per 14 mėnesių laikotarpį, nuo 2009 m. spalio mėn., kada prasidėjo projektinė

veikla – vaikų priežiūra, iki 2010 metų pabaigos, projekto metu vaikų priežiūros paslaugos

buvo suteiktos iš viso 77-iems tikslinės grupės dalyvių ir jų 83-ims vaikams.



I. TYRIMO VYKDYMAS

Pagal 2010 m. spalio mėn. 25 dienos sutartį Nr. SIDID-11, UAB „Dizaino dozė“

įsipareigojo tyrimų metu apklausti projekto „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas

Visagino miesto įstaigose ir įmonėse“ dalyvius – tikslinę grupę, sudarytą iš ne mažiau kaip 50

tikslinės grupės asmenų.

Tikslinė grupė pagal projekto įgyvendinimo vietą pasiskirstė į tris grupes:

1. Visagino paramos vaikui centras, Statybininkų g.7, Visaginas, kur vaikų

priežiūra buvo vykdoma pagal projekto veiklą „1.1.1.1. Vaikų priežiūros

paslaugos, teikiamos pareiškėjo“,  ir „1.1.1.2. Vaikų su protine negalia

priežiūros paslaugos, teikiamos pareiškėjo“;

2. Vaikų lopšelis darželis „Kūlverstukas“, Kosmoso g. 12, Visaginas, kur vaikų

priežiūra buvo vykdoma pagal projekto veiklą „1.1.1.3. Vaikų priežiūros

paslaugos, teikiamos konkurso būdu“;

3. Vaikų lopšelis darželis „Ąžuoliukas“, Sedulinos al. 51, Visaginas, kur vaikų

priežiūra buvo vykdoma pagal projekto veiklą „1.1.1.3. Vaikų priežiūros

paslaugos, teikiamos konkurso būdu“.

Pagal Visagino paramos vaikui centro partnerių – įmonių darbuotojus, tikslinė

grupė pasiskirstė į keturias grupes:

1. VšĮ „Visagino ligoninė“,

2. UAB „Kogus“,

3. UAB „Visagino linija“,

4. Kitos Visagino miesto organizacijos, įmonės, įstaigos.

Projekto veiklose per laikotarpį 2009 m. spalis – 2010 metų gruodis dalyvavo 5

darbuotojai iš VšĮ „Visagino ligoninė“, 5 darbuotojai iš UAB „Kogus“, 28 darbuotojai iš

UAB „Visagino linija“, 39 darbuotojai iš kitų Visagino miesto organizacijų ir įmonių.

Šiuo metu projekto veiklose dalyvauja UAB „Visagino linija“ – 15 tikslinės

grupės dalyviai, UAB „Kogus“ – 3, VšĮ “Visagino ligoninė” – 4, kitų Visagino įmonių,

organizacijų – 35 tikslinės grupės dalyviai, iš viso 57 šeimos. Vaikų priežiūros paslaugas

gauna 62 jų vaikai.



II. TYRIMO REZULTATAI

PAGAL PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETĄ

Iš viso buvo apklausti 55 tikslinės grupės asmenys.

Respondentams buvo užduota 13 informacinio pobūdžio bei 5 bendro pobūdžio

klausimai. Atsakymų amplitudė – nuo „Labai gerai“ iki „Labai blogai“. Jeigu atsakymo

variantas būtų pasirinktas „blogai“ arba „labai blogai“, respondentų buvo prašoma parašyti

savo pastabas.

Visagino paramos vaikui centras,
Statybininkų g.7

Tikslinės grupės pagal projekto įgyvendinimo vietą Visagino paramos vaikui

centre, Statybininkų g.7, tyrimų rezultatai dar dalinami į dvi grupes, kadangi vaikų priežiūra

buvo vykdoma pagal dvi projekto veiklas: „1.1.1.1. Vaikų priežiūros paslaugos, teikiamos

pareiškėjo“,  ir „1.1.1.2. Vaikų su protine negalia priežiūros paslaugos, teikiamos pareiškėjo“.



1.1.1.1. Vaikų priežiūros paslaugos,
teikiamos pareiškėjo

Visagino paramos vaikui centre vaikų priežiūra vykdoma pagal patvirtintą darbo

grafiką. Iš esmės vaikų priežiūra apima visą darbo dienos, vakaro, nakties laiką. Tokiu būdu

galima teigti, kad pagal tikslinės grupės poreikį Visagino paramos vaikui centre vaikų

priežiūra vykdoma ištisą parą darbo ir poilsio dienomis, taip pat švenčių dienomis. Tokią

paslaugą gavo 27 vaikai. Vaikams organizuojama socialinė priežiūra, užimtumas įsigijus

mokymo priemonių, maitinimas. Taip pat papildomai projekto veiklas vykdantys darbuotojai

paima projekto veikloje dalyvaujančius vaikus iš mokyklų ir darželių, kartais – namų, ir

atsiveda juos į projektinę grupę.

Pagal projekto veiklą „1.1.1.1. Vaikų priežiūros paslaugos, teikiamos pareiškėjo“,

buvo apklausti 12 (dvylika) tikslinės grupės dalyvių: 9 moterys, 3 vyrai, kurių amžius pagal

grupes pasiskirstė taip: iki 25 metų – 1, 25-31 metų – 6, 32 – 37 metų – 2, 38 – 43 metų – 3.

Pagal šeimyninę padėtį nevedęs (netekėjusi) – 3 respondentai, vedęs (ištekėjusi) – 4

respondentai, išsiskyręs (-usi) – 4, našlys (-ė) – 1 respondentas.

Į klausimą „Kodėl pasirinkta būtent ši įstaiga?“,

3 respondentai dalyvauti projektinėje veikloje pasirinko Visagino paramos vaikui

centrą, kadangi patogi vieta (arčiau namų).

9 respondentai dalyvauti projektinėje veikloje pasirinko Visagino paramos vaikui

centrą dėl patogaus projekto veiklai skirto darbo laiko (dirbama ir nakties metu).

Į klausimą „Kas į prailgintos dienos grupę atveda Jūsų vaiką (-us)?“,

2 respondentai atsakė  patys tėveliai,

1 respondentas atsakė šeimos nariai (broliai, seserys, seneliai, kt.),

8 respondentai atsakė projekto veiklą vykdantis darbuotojas,

Vaikų priežiūrą projekte

7 respondentai vertina labai gerai

5 respondentai – gerai.



Vaikų priežiūrą projekte atliekančių darbuotojų kompetenciją įžvelgti vaikų

problemas, padėti jas spręsti

6 respondentas vertino labai gerai,

6 respondentai vertino gerai.

Vaikų priežiūrą projekte atliekančių darbuotojų elgesį (mandagumą, paslaugumą,

kultūrą)

7 respondentai vertina labai gerai

5 respondentai – gerai.

Vaikų priežiūrą projekte atliekančių darbuotojų gebėjimą atsižvelgti į tikslinės

grupės (tėvelių) poreikius, nuomonę, siūlymus

6 respondentas vertino labai gerai,

6 respondentai vertino gerai.

Vaikų priežiūrą projekte atliekančių darbuotojų pasiekiamumą (telefonu ar kt.)

7 respondentai vertina labai gerai

5 respondentai – gerai.

Vaikų projekte maitinimą

8 respondentai vertina labai gerai

4 respondentai – gerai.

Informacijos apie projektą pateikimą (ar informuojama laiku, ar suteikiama

visapusiška informacija apie projekto veiklą

6 respondentas vertino labai gerai,

6 respondentai vertino gerai.

Mokymų (seminaro) kokybę

1 respondentas vertina labai gerai

6 respondentai – gerai.

5 respondentas neatsakė.



Pagal projekto veiklą „1.1.1.1. Vaikų priežiūros paslaugos, teikiamos pareiškėjo“

tikslinės grupės pasitenkinimo projektu apibūdinimas pateiktas 1 paveikslėlyje.

1 pav.

Pagal projekto veiklą „1.1.1.1. Vaikų priežiūros paslaugos, teikiamos pareiškėjo“

tikslinės grupės pasitenkinimo projektu apibūdinimo procentinė išraiška:

Labai gerai vertinantys projekto veiklą - 53 proc.
Gerai vertinantys projekto veiklą - 47 proc.
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1.1.1.2. Vaikų su protine negalia
priežiūros paslaugos,
teikiamos pareiškėjo

Visagino paramos vaikui centro neįgaliųjų dienos grupėje darbo dienomis nuo

17.15 val. iki 21.15 val. buvo prižiūrimi 9 vaikai. Vaikams organizuojama socialinė priežiūra,

fizinė pagalba, užimtumas įsigijus Wesco mokymo priemones, vakarienė. Taip pat

papildomai projekto veiklas vykdantys darbuotojai paima projekto veikloje dalyvaujančius

vaikus iš namų ir atsiveda juos į projektinę grupę.

Pagal projekto veiklą „1.1.1.2. Vaikų su protine negalia priežiūros paslaugos,

teikiamos pareiškėjo“, buvo apklausti 6 (šeši) tikslinės grupės dalyviai: 5 moterys, 1 vyras,

kurių amžius pagal grupes pasiskirstė taip: 32 – 37 metų – 1, 38 – 43 metų – 3, 44 – 50 metų –

1, daugiau nei 50 metų – 1. Pagal šeimyninę padėtį vedęs (ištekėjusi) – 5 respondentai, našlys

(-ė) – 1.

Į klausimą „Kodėl pasirinkta būtent ši įstaiga?“,

2 respondentai dalyvauti projektinėje veikloje pasirinko Visagino paramos vaikui

centrą, kadangi patogi vieta (arčiau namų).

2 respondentai dalyvauti projektinėje veikloje pasirinko Visagino paramos vaikui

centrą dėl patogaus projekto veiklai skirto darbo laiko (dirbama ir nakties metu).

2 respondentai dalyvauti projektinėje veikloje pasirinko Visagino paramos vaikui

centrą dėl kitų priežasčių – kadangi vaikams su negalia centras – vienintelė įstaiga, teikianti

šias paslaugas taip pat dėl palankaus projekto laiko.

Į klausimą „Kas į prailgintos dienos grupę atveda Jūsų vaiką (-us)?“,

6 respondentai atsakė projekto veiklą vykdantis darbuotojas.

Vaikų priežiūrą projekte

2 respondentai vertina labai gerai

4 respondentai – gerai.



Vaikų priežiūrą projekte atliekančių darbuotojų kompetenciją įžvelgti vaikų

problemas, padėti jas spręsti

1 respondentas vertino labai gerai,

5 respondentai vertino gerai.

Vaikų priežiūrą projekte atliekančių darbuotojų elgesį (mandagumą, paslaugumą,

kultūrą)

1 respondentas vertino labai gerai,

5 respondentai vertino gerai.

Vaikų priežiūrą projekte atliekančių darbuotojų gebėjimą atsižvelgti į tikslinės

grupės (tėvelių) poreikius, nuomonę, siūlymus

1 respondentas vertino labai gerai,

5 respondentai vertino gerai.

Vaikų priežiūrą projekte atliekančių darbuotojų pasiekiamumą (telefonu ar kt.)

3 respondentai vertino labai gerai,

3 respondentai vertino gerai.

Vaikų projekte maitinimą

2 respondentai vertina labai gerai

4 respondentai – gerai.

Informacijos apie projektą pateikimą (ar informuojama laiku, ar suteikiama

visapusiška informacija apie projekto veiklą

2 respondentai vertina labai gerai

4 respondentai – gerai.

Mokymų (seminaro) kokybę

2 respondentai vertina labai gerai

4 respondentai – gerai.



Pagal projekto veiklą „1.1.1.2. Vaikų su protine negalia priežiūros paslaugos,

teikiamos pareiškėjo“ tikslinės grupės pasitenkinimo projektu apibūdinimas pateiktas 2

paveikslėlyje.

2 pav.

Pagal projekto veiklą „1.1.1.2. Vaikų su protine negalia priežiūros paslaugos,

teikiamos pareiškėjo“ tikslinės grupės pasitenkinimo projektu apibūdinimo procentinė

išraiška:

Labai gerai vertinantys projekto veiklą - 29 proc.
Gerai vertinantys projekto veiklą - 71 proc.
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Vaikų lopšelis darželis „Kūlverstukas“,
Kosmoso g. 12

Tikslinės grupės pagal projekto įgyvendinimo vietą vaikų lopšelyje darželyje

„Kūlverstukas“, Kosmoso g. 12, Visaginas, kur vaikų priežiūra buvo vykdoma pagal projekto

veiklą „1.1.1.3. Vaikų priežiūros paslaugos, teikiamos konkurso būdu“, tyrimų rezultatai dar

dalinami į dvi grupes, kadangi vaikų priežiūra buvo vykdoma dviem adresais: pirmame

miesto mikrorajone esančiame vaikų lopšelyje darželyje „Kūlverstukas“, Kosmoso g. 12, ir

antrame miesto mikrorajone esančiame lopšelyje darželyje „Ąžuoliukas“, Sedulinos al. 51,

Visaginas.

Vaikų priežiūros paslaugos, teikiamos konkurso būdu, vaikų lopšelyje darželyje

„Kūlverstukas“ darbo dienomis buvo vykdomos nuo 17 val. iki 21 val. ir poilsio dienomis nuo

7.30 val. iki 19.30 val. arba nuo 9.00 val. iki 16.00 val. 26-iems vaikams. Vaikams

organizuojama socialinė priežiūra, užimtumas įsigijus mokymo priemonių, maitinimas.

Tyrimo metu buvo apklausti 19 (devyniolika) tikslinės grupės dalyvių: 14 moterų,

5 vyrai, kurių amžius pagal grupes pasiskirstė taip: iki 25 metų – 2 respondentai, 25 – 31 metų

– 7, 32 – 37 metų – 3, 38 – 43 metų – 4, 44 – 50 metų – 2, daugiau nei 50 metų – 1

respondentas. Pagal šeimyninę padėtį nevedę (netekėjusios) – 4, vedęs (ištekėjusi) – 9,

išsiskyręs (išsiskyrusi) – 6 respondentai.

Į klausimą „Kodėl pasirinkta būtent ši įstaiga?“,

13 respondentų dalyvauti projektinėje veikloje pasirinko lopšelį darželį

„Kūlverstukas“, kadangi patogi vieta (arčiau namų).

1 respondentas pasirinko lopšelį darželį „Kūlverstukas“ dėl patogaus projekto

veiklai skirto darbo laiko.

2 respondentai atsakė, kad jiems patogus darželis, nes arčiau namų, be to,

tinkamas darželio darbo laikas.

2 respondentai nuolatos veda vaikus į šį darželį.

1 respondentui patinka šis darželis, nes malonus ir atsakingas kolektyvas.

Į klausimą „Kas į prailgintos dienos grupę atveda Jūsų vaiką (-us)?“,



3 respondentai atsakė  patys tėveliai,

3 respondentai atsakė šeimos nariai (broliai, seserys, seneliai, kt.),

9 respondentai atsakė projekto veiklą vykdantis darbuotojas,

1 respondentas pasirinko du atsakymų variantus: patys tėveliai ir šeimos nariai.

1 respondentas pasirinko du atsakymų variantus: patys tėveliai ir projekto veiklą

vykdantis darbuotojas.

2 respondentas pasirinko tris atsakymų variantus: patys tėveliai, šeimos nariai,

projekto veiklą vykdantis darbuotojas.

Vaikų priežiūrą projekte

14 respondentų vertina labai gerai

5 respondentai – gerai.

Vaikų priežiūrą projekte atliekančių darbuotojų kompetenciją įžvelgti vaikų

problemas, padėti jas spręsti

13 respondentų vertino labai gerai,

6 respondentai vertino gerai.

Vaikų priežiūrą projekte atliekančių darbuotojų elgesį (mandagumą, paslaugumą,

kultūrą)

11 respondentų vertino labai gerai,

4 respondentai vertino gerai.

4 respondentai atsakymo nepateikė.

Vaikų priežiūrą projekte atliekančių darbuotojų gebėjimą atsižvelgti į tikslinės

grupės (tėvelių) poreikius, nuomonę, siūlymus

13 respondentų vertino labai gerai,

6 respondentai vertino gerai.

Vaikų priežiūrą projekte atliekančių darbuotojų pasiekiamumą (telefonu ar kt.)

11 respondentų vertino labai gerai,



8 respondentai vertino gerai.

Vaikų projekte maitinimą

16 respondentai vertina labai gerai

3 respondentai – gerai.

Informacijos apie projektą pateikimą (ar informuojama laiku, ar suteikiama

visapusiška informacija apie projekto veiklą)

11 respondentų vertina labai gerai

7 respondentai – gerai.

1 respondentas vertina blogai, mano, kad informacijos apie projektą nėra.

Mokymų (seminaro) kokybę

5 respondentai vertina labai gerai

7 respondentai – gerai.

7 respondentai atsakymo nepateikė. Greičiausiai dėl to, kad į projekto veiklą

įsitraukė pasibaigus mokymams.



Pagal projekto veiklą „1.1.1.3. Vaikų priežiūros paslaugos, teikiamos konkurso

būdu“ tikslinės grupės, kuri naudojosi vaikų lopšelio darželio „Kūlverstukas“, Kosmoso g. 12,

Visaginas, paslaugomis, pasitenkinimo projektu apibūdinimas pateiktas 3 paveikslėlyje.

3 pav.

Pagal projekto veiklą „1.1.1.3. Vaikų priežiūros paslaugos, teikiamos konkurso būdu“

tikslinės grupės, kuri naudojosi vaikų lopšelio darželio „Kūlverstukas“, Kosmoso g. 12,

Visaginas, paslaugomis, pasitenkinimo projektu apibūdinimo procentinė išraiška:

Labai gerai vertinantys projekto veiklą - 67 proc.
Gerai vertinantys projekto veiklą - 32 proc.
Blogai vertinantys projekto veiklą - 1 proc.
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Vaikų lopšelis darželis „Ąžuoliukas“,

Sedulinos al. 51
Vaikų priežiūros paslaugos, teikiamos konkurso būdu, vaikų lopšelyje darželyje

„Ąžuoliukas“, Sedulinos alėja 51, Visaginas, darbo dienomis buvo vykdomos nuo 17.30 val.

iki 21.30 val. 21-am vaikui. Vaikams organizuojama socialinė priežiūra, užimtumas įsigijus

mokymo priemonių, maitinimas.

Tyrimo metu buvo apklausti 18 (aštuoniolika) tikslinės grupės dalyvių: 10

moterų, 8 vyrai, kurių amžius pagal grupes pasiskirstė taip: 25 – 31 metų – 9 respondentai, 32

– 37 metų – 3, 38 – 43 metų – 3, 44 – 50 metų – 3 respondentai. Pagal šeimyninę padėtį

nevedę (netekėjusios) – 4, vedęs (ištekėjusi) – 10, išsiskyręs (išsiskyrusi) – 2 respondentai,

našlys (-ė) – 1 respondentas, 1 respondentas į šį klausimą neatsakė.

Į klausimą „Kodėl pasirinkta būtent ši įstaiga?“,

8 respondentai dalyvauti projektinėje veikloje pasirinko lopšelį darželį

„Ąžuoliukas“, kadangi patogi vieta (arčiau namų).

7 respondentai pasirinko lopšelį darželį „Ąžuoliukas“ dėl patogaus projekto

veiklai skirto darbo laiko.

1 respondentas atsakė, kad jiems patogus darželis, nes arčiau namų, be to,

tinkamas darželio darbo laikas.

1 respondentui patinka minėtas darželis.

1 respondentui šis darželis yra arčiau darbo.

Į klausimą „Kas į prailgintos dienos grupę atveda Jūsų vaiką (-us)?“,

6 respondentai atsakė  patys tėveliai,

7 respondentai atsakė projekto veiklą vykdantis darbuotojas,

1 respondentas pasirinko du atsakymų variantus: patys tėveliai ir projekto veiklą

vykdantis darbuotojas.

4 respondentas įrašė savo atsakymo variantą – „vaiko auklėtoja“.



Vaikų priežiūrą projekte

15 respondentų vertina labai gerai

3 respondentai – gerai.

Vaikų priežiūrą projekte atliekančių darbuotojų kompetenciją įžvelgti vaikų

problemas, padėti jas spręsti

13 respondentų vertino labai gerai,

5 respondentai vertino gerai.

Vaikų priežiūrą projekte atliekančių darbuotojų elgesį (mandagumą, paslaugumą,

kultūrą)

16 respondentų vertino labai gerai,

2 respondentai vertino gerai.

Vaikų priežiūrą projekte atliekančių darbuotojų gebėjimą atsižvelgti į tikslinės

grupės (tėvelių) poreikius, nuomonę, siūlymus

15 respondentų vertino labai gerai,

3 respondentai vertino gerai.

Vaikų priežiūrą projekte atliekančių darbuotojų pasiekiamumą (telefonu ar kt.)

12 respondentų vertino labai gerai,

5 respondentai vertino gerai.

1 respondentas atsakymo nepateikė.

Vaikų projekte maitinimą

14 respondentai vertina labai gerai

4 respondentai – gerai.

Informacijos apie projektą pateikimą (ar informuojama laiku, ar suteikiama

visapusiška informacija apie projekto veiklą

12 respondentų vertina labai gerai



6 respondentai – gerai.

Mokymų (seminaro) kokybę

8 respondentai vertina labai gerai

10 respondentų – gerai.

Pagal projekto veiklą „1.1.1.3. Vaikų priežiūros paslaugos, teikiamos konkurso

būdu“ tikslinės grupės, kuri naudojosi vaikų lopšelio darželio „Ąžuoliukas“, Sedulinos alėja

51, Visaginas, paslaugomis, pasitenkinimo projektu apibūdinimas pateiktas 4 paveikslėlyje.

4 pav.

Pagal projekto veiklą „1.1.1.3. Vaikų priežiūros paslaugos, teikiamos konkurso būdu“

tikslinės grupės, kuri naudojosi vaikų lopšelio darželio „Ąžuoliukas“, Sedulinos alėja 51,

Visaginas, paslaugomis, pasitenkinimo projektu apibūdinimo procentinė išraiška:

Labai gerai vertinantys projekto veiklą - 73 proc.
Gerai vertinantys projekto veiklą - 27 proc.
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IV. TYRIMO REZULTATAI
PAGAL ĮMONIŲ DARBUOTOJUS

Projekto įgyvendinimo pradžioje, nuo 2009 metų spalio mėnesio, projekto veikose

dalyvavo 33 tikslinės grupės darbuotojų: UAB „Visagino linija“ – 20 tikslinės grupės dalyvių,

UAB „Kogus“ – 3, VšĮ “Visagino ligoninė” – 4, kitų įmonių, organizacijų, kurie lankė

neįgaliųjų vaikų prailgintos dienos grupę – 6 tikslinės grupės dalyviai.

Visagino paramos vaikui centrą projekto pradžioje nuo 2009 metų spalio mėn.

pradėjo lankyti UAB „Visagino linija“ – 5, VšĮ “Visagino ligoninė” – 3 tikslinės grupės

dalyviai. Šiuo metu Visagino paramos vaikui centrą lanko UAB „Visagino linija“ – 4, VšĮ

“Visagino ligoninė” – 1, kitų  įmonių, organizacijų – 7 tikslinės grupės dalyvių.

„Ąžuoliuką“ pradėjo lankyti UAB „Visagino linija“ – 8, UAB „Kogus“ – 2

tikslinės grupės dalyviai. Šiuo metu „Ąžuoliuką“ lanko UAB „Visagino linija“ – 6, VšĮ

“Visagino ligoninė” – 2, UAB „Kogus“ – 1, kitų  įmonių, organizacijų – 15 tikslinės grupės

dalyvių.

„Kūlverstuką“ pradėjo lankyti UAB „Visagino linija“ – 7, VšĮ “Visagino

ligoninė” – 1, UAB „Kogus“ – 1 tikslinės grupės dalyvis. Šiuo metu „Kūlverstuką“ lanko

UAB „Visagino linija“ – 4, VšĮ “Visagino ligoninė” – 1, UAB „Kogus“ – 2, kitų  įmonių,

organizacijų – 10 tikslinės grupės dalyvių.

Tokiu būdu per projekto įgyvendinimo laikotarpį nuo 2009 metų spalio mėn. iki

2010 metų gruodžio projekto veiklose jau dalyvavo 77 tikslinės grupės darbuotojų: UAB

„Visagino linija“ – 28 tikslinės grupės dalyviai, UAB „Kogus“ – 5, VšĮ “Visagino ligoninė” –

5, kitų Visagino įmonių, organizacijų – 39 tikslinės grupės dalyviai.

Per metus, iki 2010 metų gruodžio mėnesio, buvo atleisti 3 UAB „Visagino linija“

tikslinės grupės dalyviai, 1 UAB „Kogus“ tikslinės grupės dalyvis. Tokiu būdu projekto vaikų

priežiūros paslauga nebegalėjo pasinaudoti 3 moterys, 1 vyras ir 7 jų vaikai.

Tikslinės grupės pasiskirstymo pagal darbo vietą (įmonių darbuotojus)

apibūdinimas pateiktas 5.1. ir 5.2. paveikslėliuose.

Tikslinės grupės pasiskirstymas pagal darbo vietą (įmonių darbuotojus) projekto

pradžioje – 5.1. paveikslėlyje.



5.1. pav.

Tikslinės grupės pasiskirstymas pagal darbo vietą (įmonių darbuotojus) per

ataskaitinį laikotarpį : 2009 metų spalis – 2010 metų gruodis – 5.2. paveikslėlyje.

5.2. pav.
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V. TIKSLINĖS GRUPĖS PASTABOS,

PAGEIDAVIMAI

Paprašius tikslinės grupės pateikti papildomos informacijos, pastabų, komentarų,

pageidavimų,

1 respondentas dėkojo, kad yra toks projektas.

1 respondentas dėkojo už dėmesį jo vaikui.

1 respondentas dėkojo, kad prasidėjus projektui galėjo įsidarbinti.

1 respondentas dėkojo „už viską“...

1 respondentas džiaugėsi, kad tokia grupė atsirado darželyje.

2 respondentai džiaugėsi, kad yra toks projektas, kompetentingi darbuotojai,

vaikui pritaikytos sąlygos ir geras maitinimas.

1 respondentas viskuo patenkintas, nes vaikui patinka projekte ir gerai maitina.

1 respondentas labai patenkintas, kad gali ramiai dirbti, nes vaikas prižiūrimas.

1 respondentas gyrė grupės veiklą, nes vaikas gerai jaučiasi, visada skaniai

pamaitinamas, užimamas.

1 respondentas komentavo, kad tokia paslauga Visagino mieste labai reikalinga,

labai pageidautų, kad ji tęstųsi ir ateityje. Mano, kad vaikams su negalia ji ypač reikalinga ir

pageidaujama, kad šioje grupėje vaikams su negalia nebūtų ribojamas vaikų amžius.

1 respondentas komentavo, kad vaikui labai parinka, nes daug naujų žaislų, spalvų

ir t.t., pageidavo nuolat palaikyti ir neleisti nublankti toms spalvoms, kad vaikas su dideliu

noru paliktų grupėje.

3 respondentai komentavo, kad šis projektas – didelė pagalba šeimai.

1 respondentas pageidavo vaiką palikti ne tik darbo metu, bet ir ligos, nenumatytų

aplinkybių atveju, išvykus tėvams.

2 respondentai linkėjo, kad projektas ilgai tęstųsi.



IŠVADOS

Visagino paramos vaikui centro vykdomo projekto „Šeimos ir darbo

įsipareigojimų derinimas Visagino miesto įmonėse ir įstaigose“, projekto kodas Nr. VP1-1.1-

SADM-04-K-01-039, tikslinės grupės pasitenkinimo projektu pirmasis tyrimas anketavimo

būdu parodė, kad tikslinė grupė yra patenkinta projekto veiklomis. Kadangi nemaža dalis

projekto dalyvių vieni augina vaikus, jie mano, kad projektas – didelė parama šeimai,

norinčiai dirbti ir tuo pačiu metu rūpintis savo vaikais, džiaugiasi nauja paslauga, atsiradusia

Visagino mieste ir planuoja ateityje aktyviai dalyvauti projekto vykdomose veiklose.

Tikslinės grupės pasitenkinimą projektu rodo ir atlikta tyrimo analizė: tikslinė

grupė visada turi nemažą pasirinkimą, kur ir kaip patogiausia dalyvauti projekto veiklose

(išsamiau – žr. lentelėje):

1. Projekto veiklos vykdomos pagal Visagino miesto išsidėstymą: I-ame

Visagino miesto mikrorajone yra lopšelis darželis „Kūlverstukas“, II-ame – Visagino paramos

vaikui centras, III-ame – lopšelis darželis „Ąžuoliukas“. Vadinasi, tėvai gali pasirinkti

dalyvauti projekte vietą pagal gyvenamąją arba pagal darbovietės esamą vietą.

2. Taip pat projekto veiklos laikas nustatomas pagal Visagino miesto gyventojų

poreikį: lopšelis darželis „Kūlverstukas“ ir lopšelis darželis „Ąžuoliukas“ vaikų priežiūrą

vykdo vakarais bei savaitgaliais ir švenčių dienomis. Visagino paramos vaikui centras vaikų

priežiūrą vykdo vakarais bei naktimis, taip pat poilsio ir švenčių dienomis.

3. Ne mažiau svarbu ir tai, kad į projekto veiklas vaikai atvedami pačių projekte

dirbančių darbuotojų, t.y. jie vaikus pasiima iš mokyklų ir darželių. Net 40 iš 55 tikslinės

grupės asmenų parašė, kad jų vaikus į projektą atveda patys projekto veiklose dirbantys

darbuotojai. Tokiu būdu tėveliams nereikia išeiti iš darbo tikslu nuvesti savo vaiką į projekto

veikloje dalyvaujančią įstaigą.

4. Nemažas dėmesys skiriamas vaikų maitinimui. Net 40 iš 55 apklaustųjų buvo

labai patenkinti vaikų maitinimu projekte.



Pagal žemiau lentelėje pateiktus tikslinės grupės atsakymus į klausimus darytina

išvada, kad tikslinė grupė projekto vykdomomis veiklomis yra patenkinta:

Eil.
Nr.

Klausimai Atsakymai

Labai gerai Gerai Blogai Labai blogai
1. Kaip vertinate vaikų

priežiūrą projekte?
35 12 0 0

2. Kaip vertinate vaikų
priežiūrą projekte atliekančių
darbuotojų kompetenciją
įžvelgti vaikų problemas,
padėti jas spręsti ?

31 16 0 0

3. Kaip vertinate vaikų
priežiūrą projekte atliekančių
darbuotojų elgesį
(mandagumą, paslaugumą,
kultūrą)?

32 11 0 0

4. Kaip vertinate vaikų
priežiūrą projekte atliekančių
darbuotojų gebėjimą
atsižvelgti į tikslinės grupės
(tėvelių) poreikius, nuomonę,
siūlymus?

33 14 0 0

5. Kaip vertinate vaikų
priežiūrą projekte atliekančių
darbuotojų pasiekiamumą
(telefonu ar kt.)?

30 16 0 0

6. Kaip vertinate vaikų
projekte maitinimą?

40 15 0 0

7. Kaip vertinate informacijos
apie projektą pateikimą (ar
informuojama laiku, ar
suteikiama visapusiška
informacija apie projekto
veiklą)?

29 17 1 0

8. Kaip vertinate mokymų
(seminaro) kokybę?

19 21 0 0

Iš viso 249 122 1 0



Tikslinės grupės pasitenkinimo projektu tyrimą apibendrina šis paveikslėlis:

Tikslinės grupės pasitenkinimo projektu tyrimo apibendrinimas pagal atsakymų skaičių

procentine išraiška:

Labai gerai vertinantys projekto veiklą - 67 proc.
Gerai vertinantys projekto veiklą - 32,8 proc.
Blogai vertinantys projekto veiklą - 0,2 proc.
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